
Hand-out voor de Leerdienst op zondag 5 februari 2023 in Bodegraven 

Thema: ´seks…. en God zag dat het goed was`. n.a.v. Heid.Cat. Zondag 41 en vr.+ antw. 73 

Gewone Catechismus.  Schriftlezing: Hooglied 1, 12 - 2, 7   1 Kor.6, 12 - 20 

De tekst van de Cat. staat achter in het psalmboek. Ik geef hier een eigentijdse weergave van 

prof.dr.W.Verboom weer:   

Vraag 108: Wat leert het zevende gebod ons? Antwoord: Dat zedeloosheid in en buiten het 

huwelijk door God is vervloekt. 

Vraag 109: Gaat het dan alleen om overspel en zulke zonden? Antwoord: God wil dat heel 

ons leven zo is dat ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest zuiver is, en dat we niets 

doen wat daarmee in strijd is. 

Vraag en antwoord 73 (Gewone Catechismus)  

Vraag: Wat heeft God tegen overspel? 

Antwoord: Onbeteugelde lust, misbruik van macht en gebrek  

aan trouw bedreigen elke relatie en daarmee elk mens. 

God heeft het huwelijk gegeven, waarin we elkaars 

naaktheid en kwetsbaarheid beschermen,  

elkaar veiligheid bieden en van elkaar genieten. 

 

Wat kun je moe worden van al die discussies over wat wel of niet mag.  

Ook deze vraag: ´maar waar staat het in de Bijbel dat dat niet mag / dat dat moet?` kan lastig / 

vermoeiend zijn. 

We leren van Jezus (Matth.19, 1-12) dat geloven niet allereerst omgaan met de Bijbel is, maar 

omgaan met God. Het is een relatie hebben met God, onze hemelse Vader, Die de Schepper 

is. Ook van seks.  

Wat zijn nu de heilzame regels van Hem inzake seks voor jong en ouder / hetero en homo / 

single en levend met een partner. 

Wie stuurt mijn leven? Wat betekent het ook in dit alles dat ik gedoopt ben? 

Seks in onze tijd versus seks zoals onze Schepper het bedoeld heeft. 

OT / NT en onze tijd. Cultuurverschil? We lezen Hooglied…  

Hoe leefde men trouwens in Jezus´ en Paulus´ dagen? 

Ware Liefde Wacht… 

Een relatie in de navolging van Jezus loopt op LPG… Lichamelijk / Psychisch / Geestelijk. 

Wie heeft de sleutel van mijn leven? Wie bestuurt mijn leven? Psalm 1… 119. 

Rol van ouders / opvoeders. 

Porno (´porneia` grieks) =  verboden seks.  

Zelfbevrediging… keuze, discipline. 

Niet ´safe seks`, maar ´save seks`. Niet ´vrij veilig`, maar ´vrij heilig`. 

 

Bonus: 

Wee de cultuurfase waar de dijken doorgestoken worden die beschermend rondom de oevers 

van de seksualiteit zijn opgetrokken!  

We spreken over heterofilie en homofilie. Vanuit respect!  

Met een vriendschap waarbij Bijbelse grenzen in acht genomen worden is niks mis. 

De christelijke Gemeente dient een veilig Thuis te zijn voor hetero´s en homo´s, voor 

getrouwden en singles. Een samenleven in de liefde van de Heere. 

Respect… Hoe kijken we naar elkaar? Hoe kleden we ons? Onze taal… grappen… 

toespelingen. 

We zijn dankbaar voor het Bijbelboek: Hooglied. Over wedergeboorte / herscheppende 

genade gesproken! Wat een veilig en heilig genieten …  

We nemen het apostolisch vermaan ter harte: geef de duivel geen plaats!  



Verwaarloos elkaar in het huwelijk ook niet. 

 

Er is in dit alles ook pijn / verdriet. Dan… als het lied van de liefde (Hooglied) te hoog 

gestemd is. Weer alleen… eenzaamheid in je huwelijk… weinig intimiteit… weinig vuur… 

alles waterig. 

Wat dan?  

Seksueel genot is niet het belangrijkste… Je leeft niet pas als ´dit alles` en dan ´optimaal` in je 

leven er is. 

De Heere wil in alles nabij zijn… getrouwd of ongetrouwd. Hij heeft alles gegeven en wil 

alles geven wat nodig is voor ´Het Leven´! 

Als Gemeente zijn we geroepen oog voor elkaar te hebben. Elkaar scherp houden. Onderling 

elkaar aanspreken. 

Wanneer er sprake is van (seks / porno-) verslaving… spreek er eens met een vertrouwd 

iemand over. 

 

Twee preken over het zevende gebod.  

Misschien voelt het als een bezoek van Nathan (2 Sam.12). 

God zij dank: David werd niet overgelaten aan zichzelf… aan / in zijn ellende. 

In de weg van ontdekking … schuldbelijdenis … was daar de genadeverkondiging.  

David nam het met beide handen aan. Hij kon niet anders…  

 

Reiniging én Heiliging in Christus Jezus!!! 

 

Jezus… die in alle dingen is verzocht geweest. Ook de zaken die vanuit het zevende gebod ter 

sprake kwamen. Hij bleef staande. Toch veroordeeld…  Hij voor mij! 

 

En door Zijn Geest maakt Hij het zo dat we in Zijn inzetting(en) wandelen. 

 

Om over na te denken: 

1. Hoe volgt u / volg je de actuele ´discussie` inzake ´ongewenste intimiteiten op de 

werkvloer`? 

 

2. Neem je ´kijkgedrag´ / ´leesgedrag´ eens onder de loep. Hoe kijken we naar de ander / TV / 

films? Zijn / worden we op dit vlak beïnvloed door de beelden die in onze cultuur gangbaar 

zijn?  Waar liggen volgens u / jou de grenzen? 

 

3. Wacht ware liefde? 

 

4. Wat is de inhoud van uw / jouw dankbaarheid als we in het licht van het zevende gebod aan 

onze Heiland denken?  

 

 

 


